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שלום גנץ

ניתן להצביע על רגע אחד בדינר של "בוני עולם" 
שנערך לאנשי שלומנו, כרגע המכונן שבו כל 

זה  עולם"  ש"בוני  הבין  מהיושבים  אחד 
אין  אחר,  למישהו  ששיך  דבר  לא 

הזה.  השם  את  שנושא  בן-אדם 
היה זה רגע שבו כל אחד הבין 

אנשים  זה  עולם"  ש"בוני 
אחד  וכל  ואתה  שאני 
עולם"  "בוני  מכירים. 
מאנשי  חסידים  אלו 
שמסתובבים  שלומנו 
מרדכי,  תכלת  ברח' 
בבעלזא  מתפללים 
"דברות  לומדים  חמש, 
סועדים  ב-43,  קודש" 
ב"נר  שלוש-סעודות 

מסלסלים  או  למשה" 
"על ידי נביאך" בקלעפטן 

שבלונדון.

שבו  רגע  אותו  זה  היה 
סיפר הרב החסיד ר' שלמה בוכנר 

שליט"א, את מה שחווה אחרי הטיש 
השבת  בליל  השתתף  בו  מר"ש,  אצל 

באחרון: "אחרי הטיש, ניגש אלי אברך אחד, 
ופניו עגומות ומיוסרות. הוא סימן לי בעיניו שאפנה 

עמו לצדדים, ושאל אותי שאלה אחת, שאלה פשוטה וישירה: 
מה אני אומר עכשיו בביתי? מה אני יכול לומר לרעייתי? איך 
אני יכול לעודד אותה ולתת לה שביב תקוה לעתיד? מה אגיד 

לה, מה?"

"בוני  משתתף.  כל  של  במוחו  ההבנה  היכתה  רגע  באותו 
אנשים  מיני  כל  עם  שמתעסק  וירטואלי  ארגון  לא  זה  עולם" 
במצוקה בכל מיני מקומות. "בוני עולם" אלו אנשים שעומדים 
את  עמך  יחד  וחולקים  אחד,  אתה  איתך  מזמרים  בטיש  לידך 

אותם שיריים של מר"ש.

"בוני  של  והעמוק  ההדוק  לחיבור  היסוד  הונח  זה  ברגע 
עולם" לעדת חסידי בעלזא המפוארת בראשות כ"ק עט"ר כ"ק 

מרן אדמו"ר שליט"א.

 לראשונה: הרבנים
מזמינים אישית!

ההיכרות הראשונה של אנשי שלומנו עם "בוני עולם" היתה 
אהרן  רבי  הרה"צ  ע"י  שנשלחה  המפתיעה  ההזמנה  באמצעות 
מרדכי שליט"א בנו חביבו של כ"ק מר"ש, ראש ישיבתנו הק', 
גראס  הגר"ש  הק'  קהילתנו  ורבני  שליט"א,  רוזנגרטן  הגר"ש 
והגרח"פ הורוביץ שליט"א, שהזמינו אישית את כל אנ"ש לבוא 
קהל  של  עולם"  בוני  ידידי  "ועד  של  היסוד  בכנס  ולהשתתף 

מחזיקי הדת דחסידי בעלזא בא"י.

בשבת קודש פר' ויצא, השבת בו קוראים בתורה את הקריאה: 
בוכנר  שלמה  הרב  היה  אנוכי",  מתה  אין  ואם  בנים  לי  "הבה 
ירושלים,  בעיה"ק  בעלזא  חסידי  קהילת  של  אורחה  שליט"א 
וזכה לקירוב מיוחד ונדיר מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, כאשר 
התכבד בעליה לתורה, בתפילת מוסף, בהגבהת הכוס בסעודה 
וכספנו  זרענו  לחול...  קודש  בין  "המבדיל  ובשירת  שלישית 

ירבה כחול וככוכבים בלילה".

הנדיר  בוכנר הקירוב  הרב  זכה  לו 
אנשי  קהילות  בכל  היום  לשיחת  היה  הקודש  מאת  שליט"א 
שלומנו, והוסיף לבטא את החשיבות העצומה וההערכה הגדולה 
ולאיש  עולם"  ל"בוני  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  רוחש  אותה 
בישראל  בתים  לאלפי  האור  להבאת  אחראי  אשר  עליה,  אשר 

שכיום נשמע בהם קול מצהלות ילדים.

הרב  נקרא  הדינר,  תחילת  לפני  ספורות  ששעות  יצוין 
וסיפר  נשאל  ארוכה  ובמשך שעה  הקודש,  אל  שליט"א  בוכנר 
בפרוטרוט על ארגון "בוני עולם" בכל העולם, על פרטי הסיוע 
בישראל  נאמן  יהודי  בית  בהקמת  למתקשים  המוגש  המקיף 

מבורך בבנים ובנות.

למעלה מאלף משתתפים מאנשי שלומנו מילאו את אולמי 
נחלת יהודה בערבו של יום ראשון השבוע, לכבודו של הכינוס 
שנערך לרגל ייסודו של "ועד ידידי בוני עולם" שע"י קהילת 
בעלזא המעטירה. סדרנים שהוצבו מבעוד מועד דאגו לניהולו 

המסודר של הערב ולקבל פניהם בכבוד של כל המשתתפים.

הערב  את  והנחה  פתח  שליט"א  שטרן  ישראל  ר'  הרה"ח 
המיוחד כאשר באמנה איתו, וכיבד את ראשון הנואמים, הגאון 
רבי שמאי גראס שליט"א, שדיבר על סבלם של המצפים לפרי 
בטן, אשר הוא מכיר מהצד השני, של אותם שמגיעים להתייעץ 
ולשפוך את לבם. הגר"ש העיד על היכרותו האישית עם הסיוע 
מאמץ  לחסוך  בלא  אלו  לזוגות  עולם"  "בוני  שמעניק  הלבבי 
ודמים מרובים, ובהמשך דבריו הוסיף דברי הדרכה לזוגות אלו, 

ודברי הדרכה מיוחדים להורי הזוגות המצפים לישועה.

בתום דבריו פתח בעל המנגן הרה"ג רבי ירמיה דמן שליט"א 
בשירה שקטה של ניגון "הבן יקיר לי אפרים", כאשר לאחריו 
הוקרנה מצגת מרגשת על הסיוע שמעניק "בוני עולם" בכל לב 
וזוכה  הילד  עומד אבי  רגע מאושר שבו  נפש עד לאותו  ובכל 

להכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו לשמחת לבו ולב האם 
וכל המשפחה.

שהופיע  שליט"א  מרדכי  אהרן  רבי  הרה"צ 
ציין  מר"ש,  כ"ק  אביו,  של  האישי  כנציגו 
החביבות  נדירות  את  דבריו  בתחילת 
שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שמגלה 
כלל  קשור  שלא  הארגון,  כלפי 
וכ"ק מר"ש  לחסידות בעלזא, 
לכתוב  טרח  נדיר  בצעד 
מכתב  בכת"י  בעצמו 
"בוני  עבור  בקשה 
דיבר  בהמשך  עולם". 
המצווה  חשיבות  על 
סיוע  של  הגדולה 
וגולל  בנים,  לחשוכי 
כמה  עד  הקהל  בפני 
ללבו  זה  ענין  קרוב 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
דבריו  בסיום  שליט"א. 
איחל הרה"צ שליט"א להרב 
משמים  לו  שיסייעו  בוכנר 
עבודה  לו  תהיה  לא  ובמהרה 

ויצטרך לעסוק בעניינים אחרים...

הנואם הבא הרטיט את כל אשר לב 
בו. הדובר היה אחד מאברכי אנ"ש שעדיין 
את  במוחש  תיאר  ובדבריו  בטן,  לפרי  זכה  לא 
ההרגשות הנוראות בכל יום ויום, ובמיוחד בימי מועד, 
כמו הישיבה מול נרות החנוכה, השמחה בפורים, ההסיבה בליל 
הופכים  הם  ילדים  בלי  אשר  תורה,  בשמחת  והריקודים  הסדר 

למשהו אחר לחלוטין מאשר רובנו מכירים.

מאידך תיאר את התמיכה המלאה אותה הם מקבלים מ"בוני 
עולם" הן בסיוע הכספי כאשר מדובר בהוצאות כבדות ביותר, 

והן בייעוץ המקיף והמלא בכל רגע נתון.

דסקל  יעקב  ר'  המנגן  בעל  של  מרגשים  חרוזים  לאחר 
בוכנר  שלמה  ר'  החסיד  הרב  של  המרכזי  הנאום  נישא  שיחי', 
שליט"א, האיש שהקים את "בוני עולם" ועומד בראשו כבר זה 
קרוב לעשרים שנה. את נאומו נשא בשקט כובש, מעומק לבו 
הרחום. בראשית דבריו הכביר תשבחות על עדת חסידי בעלזא 
המעטירה, והדגיש שכאן אינו פותח בכבוד אכסניה, כי הוא אינו 
מרגיש כאן כאכסניה. הוא מרגיש שכאן זה בית ל"בוני עולם"!

שלו,  האישיות  ההתמודדויות  את  בפרטות  תיאר  בדבריו 
מוחשי  באופן  והציג  בטן,  לפרי  זכה  לא  ל"ע  לצערו  כאשר 
ועד  הילדים,  חשוכי  הזוגות  של  הנוראה  ומצוקתם  כאבם  את 
כמה ניתן לעזור להם. לא רק בכסף, כי אם גם בכך שמבינים 
אותם ורגישים אליהם, וגם בכך שמתפללים עליהם מעומק הלב 

ומקרבים את ישועתם.

בסיומו של הערב נרתמו קבוצת עסקנים לעמוד במשך כל 
ימי השנה לימינם של נעזרי "בוני עולם" ולייסד את "ועד ידידי 

בוני עולם" שע"י קהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא בא"י.

את  והרימו  הערב  ממשתתפי  רבים  ניגשו  הדינר  בתום 
או  נכבדות  תרומות  ע"י  עולם"  "בוני  למען  תרומותיהם 
חלק  ולקחת  קבועה  זכות  לקנות  כדי  הוראת-קבע  באמצעות 

במצווה העצומה של בנית בתים יהודים ונאמנים בישראל.

אין ספק שערב זה סימל פתיחתו של קשר חדש ומרגש שבין 
"בוני עולם" לבין חסידי בעלזא בכל מקום שהם.

סיכום מפורט בעז"ה בשבוע הבא

חסידי בעלזא בונים עולמות
ביום ראשון השבוע, נפל דבר בקהילתנו הק'

כניסתו המרשימה של ארגון "בוני עולם" לתודעתם העמוקה של אלפי חסידי בעלזא בכל מקום שהם בתוך ימים ספורים 
שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  והמרגשת  המפתיעה  קבלת-הפנים   ■ הוותיק  הארגון  הנהלת  בקרב  גם  השתאות  עוררה 
והצעדים הנדירים שננקטו לכבוד מנהליה של בוני עולם, ההזמנה האישית שנשלחה ע"י דייני אנ"ש וע"י הרה"צ רבי אהרן 
מרדכי שליט"א לראשונה בהיסטוריה של בעלזא, ההשתתפות הערה והמלאה של למעלה מאלף אנשי שלומנו שהתקבצו 
■ רסיסים  לומר תודה ולהכיר טוב יותר את בוני עולם, ואת סיפורם של אלו שבשבילם עומד וקיים ארגון "בוני עולם" 
ראשוניים מערב מרגש שהניח את היסוד העמוק לחיבור ההדוק שבין "בוני עולם" לעדת חסידי בעלזא ■ בונים עולם חדש


